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Uwaga: 

1. 	Osoba sk.tadaj"ca oswiadczenie obowi'tzana jest do zgodnego z prawd", starannego I zupelnego 
wypetnienia ka:tdej z rubryk. 

2. 	 Jei:eli poszczeg61ne rubryki "ie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania, "alety wpisat 
"nie dotyczy". 

3. 	 Osaba skmdajqca ~wladczenle obowiap:ana jest okre*lIc przynaletnotc poszczeg61nych 
sktadnik6w majcttkowych, dochod6w i zobowil\Zar1 do majiltku odrqbnego I maJlltku obj,tego 
mali:er.lskqwsp6Ino.ci.. maj"tkow". 

4. 	 Otwiadczenle majettkowe dotyczy rnaj'ttku w kraju i za granic". 
5. 	 Oswiadczenle majittkowe obejrnuje r6wniez wierzytelno6ci pieni.,zne. 
6. 	 W czqicl A oiwiadczenla zawarte sit Informacje jawne, w cz,*cl B za6 Informacje niejawne 

dotyczilce adresu zarnieszkania sktadaj"cego o6wiadczenie oraz rniejsca potatenia 
nieruchomo6ci. 

CZ~SCA 

Ja, ni.i.ej podpisany(a), MONIKA ZANETA DZIEUNSKA TEPNER. ................................................ .. .. .... .. .. .. . 

(lmIona I nazwIsI!O omz ~ rodowe) 

urodzony(a) 04.09.1981 R. ...... .... ... .... ..................................... w PlONSKU ..................................... . 


GMINNY OSRODEK POMOCY SPotEClNEJ W NOWYM MIESCIE ............................................ .... .. . . 


INSPEKTOR DS. SWIADClEN RODllNNYCH 1 FUNDUSlU ALiMENTACYJNEGO ......... . 


po zapoznaniu sifl z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogranicz.eniu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej 
prz8z osoby peblj~ce funkqe publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 11 3, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, Z 1999 
r. Nr 49, po2. . 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 11 3, poz. 984 j Nr 21 4, poz, 18(6) oraz ustawy z doia 8 
mares 1990 r. 0 samof2£jdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poZ. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr 214. poz. 1806). zgodnie z art. 24h lej ustawy oswiadczam, i:e posiadam 
wchodzace w sklad malter\skiej wsp6fno$ci majalkqwej lub slanowiftCe m6j majt:\tek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~tne : 

- $rooki pieni~tne zgromadzone w walucie polskiej: 1 258,81 zl .. ........ .. . . 


- srodki pieni~tne zgromadzone w walucie obcej : NIE DOTYCZY .. 

- papiery wartoSciowe: NI E DOTYCZV ......... .. 


........................................................................... .. . na kwot~ 


http:mali:er.lskqwsp6Ino.ci


II. 

1. 	Dam a powierzchni: 166.37 m2
, 0 wartotci: 350000,00 tytul prawny: WSPOlWtASNOSC 

2. 	Mieszkanie 0 powierzchni: NIE OOTYCZY m2
, 0 warto$ci: .... ...... ... ... ...... . tytul prawny: 


3. 	Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: N1E DOTYCZY .. .. .... ...... , powierzchnia: .. ................ ............ ....................... .. .... . . 

o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytu~ prawny: 

Z tego tytutu osiC\gnGilem(~m) III roku ubiegtym przych6d i dochOd w wysoko~ci: 

4. 	Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 1059 m2 
- .. .... . .. ... ... .. .... . . . . .. .. . . . .. . ... ...... .. .................... ........ . ...... ... . .... .. .. .. .... . ........................ . 


o warto~i: 2 1 180,00 (NA DZIAtCE BUDYNEK Z PUNKTU 1.) .. ... .. .. ... ... ... .. ........................ ......... ... .. 


tytul prawny: WSPOtwtASND$C . .................. .. .. .. .. .. .. .. ... ............. ......... ....... . 


III . 

Posiadam udzicWy w sp6H<:ach handlowych • nalezy podac liczb~ j emitenta udzial6w: 


NIE DOTYCZY .................... .... . ............. .... .... ... . .............................. .. ......... .. .... .. 


udziaty te stanowi'1 pakiet wi~kszy nit 10% udziat6w w sp6lce: .................. ... . 


Z tego tytlHU osiqgn~m(~m) w roku ubieg{ym doch6d w wysoko~i: 

IV. 

Posiadam akcje w sp6tk.ach handlowych - nalezy podac licz~ i emitenta akcji: 


NIE DDTYCZV .... . ........ .. .......................... .. ............. ..... ............... ..... .. ............ .. .. .. 


akcje te Sianowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w s~ce: 

Z lego tytulu osiqgn<tlem(~m) w roku ubieg{ym doch6d w wysoko~ci: 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j man:onek, z wylctczeniem mienia przynale2:nego do jego majct1ku odr~bnego) 

ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednoslek samorz'1du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub 

od komunalnej osoby prawnej nast~puj'1ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy 

podac opis mienia i dal~ nabycia, ad kogo: NIE DOTYCZY .... ......... ...... ....................... ........ ..... . 



, 


VI. 
1. 	 Prowadz~ dziaffi.lnoSC gospodarcz~2 (na!eiy podac formEil prawn~ i przedmiot dziatalnosci): 

NIE DOTYCZY .. 

- osobiscie 

- wspOlnie z innymi osobami . 

Z tego tytutu osictgnCl.tem(~m) w roku ubiegtym przych6d i dochOd w wysokosci: 

2. 	Zarzetdzam dziatalnosciCl. gospodarcz(;l lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(nalezy podac formEil prawnq i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTYCZY .. 

- osobiscie 

- wspOlnie z innymi osobami 


Z tego tytutu osiCl.gn<¥em(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............. . 


VII. 

1. 	W sp6H<ach handlowych (nazwa, siedziba spOtki): NIE DOTYCZY .. 

- jestem cztonkiem zarz&du (od kiedy): 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem Gzlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osi<t9n<¥em(~m) w roku ubieg~m dach6d w wysakaSci: 

2. 	 W sp6tdzielniach: NIE DOTYCZV 

- jestem cz~ankiem zarz~du (ad kiedy): 

- jestem czronkiem rady nadzarczej3 (ad kiedy): 

- jestem cz~ankiem kamisji rewizyjnej (ad kiedy): .............................................. . 


Z tega tytu~u asi~gn~tem(~m) w roku ubieg~m dach6d w wysakasci: 



3. W fundaqach prowadz~cych dziatalr,oS~ gospodarcz<!: N!E DorVCZy 

- jestem czfonkiem zarzqdu (od k.iedy)' 


- jestem czionkiem mdy nadzorczej (od kiedy}: 


- Jestem czlonkiem komisj! rewizyjnej (cd x/ady): 


Z te90 tyitHU oSjt\gnq!em(~m) w rOKU ubiegtym doch6d W wysQkotci: 


VIII. 

!nne dcchody o$!~gane 2. tytuiu zatrudnlenla lub Innej dziafalnosci zarobkowe:j !ub zaj~, z podaniem kwot 


uzyskiwanych z kazdego tytulu: ZATRUDNIENIE W GOPS NOWE MIASTO .. 53 373.62 Zt ... 

DOCHODY Z TYTutu PEtNIENIA OBOWIp,zKOW SPOtECZNYCH I OBYWATELSKICH .. 560,00 ZL 

Ill, 

Sk1adniki mjenia ruchomego 0 wartoSci powyzeJ 10,000 z!otych (w przypadku pojazd6w mechaniczf1ych 


naJety poda6 mark~, model i (Ok produkCjj): HYUNDAI IX 20 2013 R 

J(. 

ZObowi~nia pieni'ili:ne 0 wartosci p0'h'Yzej 10.000 zfotych, w tym zaci~gni~te kredyty j pozyczki oral 
warunki. na jakich zostaty \Jdzielone (wobec KOgO, W zwj~ku z Jakim zdarzeniem, w jakieJ wysokosci): 

KREDYT GOTOWKOWY NA BUDOWf; DOMU W DEUTSCHE BANK NR CFK\1S14684 OKRES 

KREDYTOWANIA 00 1807.2018 R DO 2907.2024 R. SALOO ZDtUZENIA 893tl9.61 Zt ................ . 

http:893tl9.61

